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KRAJINNÉ INŽINIERSTVO
VYTVOR SI VLASTNÝ DIGITÁLNY
3D MODEL 
Každý z nás vníma okolie v trojrozmernom priestore. Prečo by 
teda akákoľvek činnosť, ktorú plánujeme mala byť „plocha“? 
Veď dnešné technológie umožňujú takmer okamžite tvoriť 3D 
modely reálnych objektov. Počas prezentácie si budete môcť 
pozrieť aj historický spôsob 3D vizualizácie krajiny, ako aj sami 
vyskúšať tvorbu 3D modelu najmodernejšími technológiami.

NAPLÁNUJ SI IDEÁLNU KRAJINU!
Rád sa pozeráš na zelenú a upravenú krajinu z okna auta či 
vlaku, keď cestuješ za starými rodičmi na vidiek? Počúvaš rád 

polia alebo skôr hustý les? Úlohou krajinného inžiniera je 
plánovať a upravovať krajinu tak, aby bola nielen funkčná, ale 

podľa tvojich predstáv!

DÁ SA VODA OŽIVIŤ?
To, že je voda je pre život v krajine nevyhnutná, vieme. Ale čo 
je to oživenie vody? Vodné organizmy sú vhodným a využí-
vaným bioindikátorom zmien vodných ekosystémov. Vďaka 
nim je možné určiť kvalitu vody a zmeny vo vodnom prostredí 

v okolí mesta Nitra. 

AKO SA PREDPOVEDÁ POČASIE?
Počasie nás ovplyvňuje každý deň, a preto ho musíme poznať. 
Chceme vedieť, kedy bude pekne a kedy bude pršať. Riadime 
sa podľa toho nielen my, ľudia, ale aj príroda a rastliny. Pozrite 
si prístroje, ktorými vieme zaznamenávať priebeh počasia 
a podľa toho ho aj lepšie predpovedať.

PÔDNE VZORKY ROZDELENÉ 
NA FRAKCIE
Pôda je najvrchnejšia časť zemskej kôry a základný prírodný 

dozvieme, ako sa dá určiť či je pôda piesočnatá, hlinitá alebo 
ílovitá a ako zrnitosť pôdy ovplyvňuje kolobeh vody v prírode.

VIEŠ AKO SPRÁVNE KOMPOSTOVAŤ?

kompostovaním a mulčovaním vlastne predchádzame vzniku 
odpadu. Je to najlepší spôsob ako využiť bioodpad priamo 
u jeho pôvodcu a zároveň nezaťažovať životné prostredie. 
Pomocou kompostovania je možné z rozličných bioodpadov 
získať kvalitné organické hnojivo - kompost.

KRAJINNÁ A ZÁHRADNÁ
ARCHITEKTÚRA
NAVŠTÍV INTERAKTÍVNU 
EXPERIMENTÁLNU ZÁHRADU

-
zícií! V komponovanej zbierke trvaliek, cibuľovín a letničiek 
možno spoznávať jednotlivé druhy rastlín, sledovať ich dy-
namický vývoj počas roka, naučiť sa ako rastliny kombinovať 

-
toch biologického charakteru. Záhrada má aj svoju webovú 

jednotlivých kompozícií záhrady. Nech sa páči, ráčte do nej 
vstúpiť!

KRESBA, NÁSTROJ ZÁHRADNÉHO 
ARCHITEKTA
Záhradný a krajinný architekt musí vedieť prezentovať svoje 

spracovaných návrhoch sa znova vracia a je stále väčší. Naj-
jednoduchším spôsobom, ako prezentovať svoje myšlienky 
a návrhy, je ručná kresba priestoru, objektov, stromov či 
postáv, ktorú musí záhradný architekt ovládať. Vyskúšajte si 

 našom ateliéri.

WORKSHOP NA TÉMU ART 
VIZUALIZÁCIA - ODPREZENTUJ SA 
FORMOU KOLÁŽE
Záhradný a krajinný architekt prezentuje svoju tvorbu nielen 

fotkám, ale aj na súťažiach, sociálnych sieťach, na webe či 

v kurze “art vizualizácie“, ktoré sa neraz podobajú umeleckým 
dielam. Príď si vyskúšať tvorbu takejto vizualizácie, kde si krok 
po kroku vytvoríme 3D modeláciu priestoru formou vkladania 
textúr a objektov.

POZRI SI, AKO SA ARANŽUJÚ KVETY 
Krajinný architekt je aranžérom. Musí vedieť vhodne vybrať 
a  okrasné trávy. 
Vznikajú tak permanentné aranžmány a kompozície. Niekedy 
však úlohou krajinného architekta môže byť aj aranžovanie 

VSTÚP DO GALÉRIE DIEL NAŠICH 
ŠTUDENTOV A ABSOLVENTOV
Galéria študentských prác vás uvedie do tajov tvorivej práce. 
Vystavené budú zaujímavé diela z tvorivých predmetov, ktoré 
sú ťažiskom štúdia krajinného a záhradného architekta. Na na-
šich ateliéroch budete pracovať na reálnych projektoch 

pre mestá a 
uličné priestory, športoviská, rekreačné areály a iné priestory. 
Pripravíme vás na projekčnú prax a tvorivú prácu, ktorá vás 
čaká po štúdiu.

POZNÁŠ DREVINY?
Dreviny sú neoddeliteľnou súčasťou nášho životného pros-
tredia. Aby sme sa s 
Ako rastú, čo potrebujú? Aké majú kvety a plody? Pri inven-
tarizovaní drevín je dôležité, aby krajinný architekt spoznal 
a od seba odlíšil rôzne druhy drevín. Jeho úloha je ľahšia 
v lete, kedy sú listnaté stromy olistené. Od jesene do jari musí 
dreviny spoznať podľa farby a kresby borky na kmeni stromu, 
podľa púčikov a sfarbenia.

ZÁHRADNÍCTVO
PREČO BYLINKY VOŇAJÚ? 
KOĽKO VITAMÍNU C JE SKUTOČ-
NE V CITRÓNE A KOĽKO V PAPRIKE?

 tom, že pri chríp-
ke je najlepší citrón? Celkom jednoducho sa dozvieme ako je 
to so skutočnou pravdou. Prečo je vonný olejček do aroma-
lampy taký drahý?!

ČÍM SÚ JABLKÁ ROZMANITÉ?
Ktoré látky obsiahnuté v jablkách priaznivo vplývajú na naše 
zdravie? Môžeme určiť odrodu podľa plodov - čím sa odlišu-
jú jablká rôznych odrôd? Čo si treba všímať, keď kupujeme 
jablká?“
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